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1 Бюджеттен каржыла-

нуучу ишканалардын 
структурасын карап чы-
гып, окшош же спецификасы 
боюнча жакын штаттарды 
бириктирип проект жасоо, 
архитектура, шаар куруу, 
инвестиция тартуу жаатта-
рында кесипкөй адистерди 
штатка киргизип, бюджет-
тен кошумча каражаттарды 
дагы карап, айлык маянаны 
жогорулатып, адистердин 
ээлеген ордуна компетент-
түүлүгүн талап кылуу.

2 Шаардын мектептеринде 
орус тилдүү класстарда 

6-7- класстан баштап көп-
чүлүк предметтерден орус 
тилинде сабак өтүүчү муга-
лимдер жетишпейт. Билим 
берүү тармагында жетиш-
пей жаткан мугалимдердин 
санын Бишкектен, Орусия-
дан, Европанын шаарла-

рынан тартуу зарылдыгы 
бар. Ал үчүн шаарлардын 
ортосундагы мамилелер-
ди жакшыртуу керек.

3 Элибизге кызмат көр-
сөтүүчү кесиптерге жу-

мушсуздарды окутуп, оку-
туу процессинде бизнести 
баштоо жана иш жүргүзүү 
боюнча кошумча даярдык-
тан өткөрүүгө басым жа-
соо менен уюштуруу, мар-
кетинг, юридикалык жар-
дамдарды берүү.

4 Шаарыбыздын гене-
ралдык планын кайра 

карап, темир жолдордун 
тартылышын, суу берүү,  
саркынды сууларды чы-
гаруу, шамалдын багытын 
эске алуу менен админист-
ративдик, өндүрүштүк, 

соода жүргүзүү, эс алуу зо-
наларынын чек араларын 
тактап, жаңы курула тур-
ган көп кабаттуу үйлөрдүн, 
жаңы ишканалардын жай-
гашышына берилип жат-
кан уруксат кагаздарына 
талапты күчөтүү.

Шаарыбыздагы №10 ко-
лонияны шаардан чыгарып, 
бошогон имараттарга му-
ниципалдык ишканаларды 
жана бала бакчаларды жай-
гаштыруу, шаардын ичинде-
ги автоунаалардын тыгын-
дарын, борбордук базардын 
айланасындагы башаламан-
дыкты азайтып, маданий 
билим алуу жана туристтик 
зонага айландыруу.

5 Бюджетте каражаттын 
жоктугуна байланыш-

туу шаарыбыздын ортосун-
да жайгашкан аэропортту 
шаардын сыртына чыгаруу 
маселесин чечүүдө ички 
инвестицияны тартуу жо-
лун сунуштайт. Шаардан 
аэропортту чыгаруу ме-
нен шаардын экономика-
сынын тез арада өсүшүнө 
жол ачылат. Бошогон жер-
ге көп кабаттуу бийик үй-
лөрдөн турган мектеп, бала 
бакчасы жана бардык инф-
раструктурасы бар кичи ра-
йонду куруу батирге болгон 
муктаждыкты азайтат. Ке-
лечекте 5-10 жылда шаары-
бызда инвесторлорду тар-
туу менен жумушсуздукту 
азайтууга жана шаар кал-
кынын жашоо шарттарын 
жакшыртууга шарт түзүп, 

бюджетке чоң салым кошот. 

6 Аткаруу бийлиги жана 
депутаттар айына жок 

дегенде бир жолу биргеле-
шип китеп окуу жана мада-
ний кечесин өткөрүү. Муну 
менен анын катышуучу-
лары жан дүйнөсүн руха-
ний азыктандырып, кенен 
чөйрөдө бардык багыттар 
боюнча баарлашууга мүм-
күнчүлүк алышат.   

7 Шаар тургундары менен 
жамаатташып иш алып 

баруу иш-чарасын киргизүү. 
Жаралган бир көйгөйдү че-
чүүдө баары колдон келген 
мүмкүнчүлүгүн пайдалана 
билсе, коомго зыяны эмес 
пайдасы көбүрөөк тиет. 

8 Шаар тургундарынын 
чечимдер күнүн эки айда 

бир жолу кароо жагын су-
нуштоо. Жер-жерлердеги 
маселелерди чечүүдө шай-
ланган депутаттар кандай 
жумуш аткара алгандыгы 
жөнүндө эл алдында маа-
лымат берүү менен сунуш, 
пикир, алдыда аткары-
луучу маселелер көтөрүлөт. 

9 Мамлекеттик ишкана-
ларга атаандаш кызмат 

көрсөтүү ишканаларын 
ачуу. Биринчиден мында 
жумушчу орундар түзү-
лөт. Жергиликтүү бюджет 
толукталат. Эң бакшысы 
атаандашуу болгон жер-
де сапат жагынан өнүгүү 
болот.

10 Эки жылда бир сынак-
тык негизде 6 жылдан 

кем болбогон мамлекеттик 
жана жеке өнөктөштүктүн 
негизинде көп кабаттуу үй-
лөрдү куруу.
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ДУбАНДАРДАН ДУУ-ДУУ кеП

 zЖалал-аБад

 z СУЗаК

 z ТОКТОГУл

Жалал-абад 
шаардык кеңешине 
шайлоого катышып 
жаткан “ата-Журт 
Кыргызстан” саясий 
партиясы жарнактарды 
жайгаштырууда мыйзам 
бузууга жол берген. 
Бирок аларды көзөмөлгө 
алган орган жок.

“Ата-Журт Кыргызстан” 
партиясынан Жалал-Абад 
шаардык кеңешине талап-
кер Наби Юлдашевдин сү-
рөттөрү чапталган жарна-
малык баракчалар мыйзам 
талаптарына ылайыктал-
бай шаардагы электр ма-
мычаларына жайгашты-
рылган. Тактап айтканда 
КРдин жергиликтүү кеңеш-
терди шайлоо жөнүндөгү 
мыйзамынын 28-берене-
синин 2-бөлүмүндө “Та-
лапкер үгүт-жарнамаларын 
даярдоодо анын нускасын, 
буюртма жана келишим но-
мерлерин, төлөмдөрүн көрсө-
түүсү керек” деп жазылган. 
Бирок аталган талапкер-
дин үгүт-жарнамалары ал 
мыйзамдын талаптарына 
туура келбейт. Бул боюн-
ча башка партиялардын 
тарапташтары үн катууда. 
Алардын айтымында Жа-
лал-Абад шаарынын мэри-
нин 2013-жылдын 28-фев-
ралындагы №2-б буйругуна 
ылайык, саясый партиялар 
жана талапкерлер өз жар-
намаларын калаадагы эч 
бир мамычага, жарнама 
такталарына жана дарак-
тарга жабыштырбашы ке-

ректиги көрсөтүлүп, аны 
көзөмөлдөө жагы муници-
палдык менчикти башкаруу 
мекемесине жүктөлгөн. Бул 
буйруктун аткарылышы 
азыркы күндө калаа бий-
лигинин көңүл сыртында. 
Анткени “Ата-Журт Кыргыз-
стан” партиясына тиешелүү 
болгон жарнамалар шаарда 
туш келди жайларда жай-
гаштырылган. 

Жогорудагы мыйзам бу-
зуулар боюнча Аймактык 
шайлоо комиссиясынын 
төрагасы Жусупбек Бей-
шенбаевге кайрылганы-
бызда ал: “Аталган иштер 
боюнча аталган партияга 
эскертүүлөр берилди. Ал 
эми финансылык чыгымдар-
ды партиялар 10 күндө бир 
шайлоого чейин 2 жолу, шай-
лоодон кийин 1 жолу отчёт 
беришет. Баары көзөмөлдөө 
болот”, - дейт. 

P.S. Аталган макалага 
карата Жалал-Абад мэрия-
сы, АШК же партиянын пи-
кирлери болсо редакция 
аны жарыялоого мүмкүн-
чүлүк берет.

ЭкИ ӨЛкӨ ОРТОСУНДА 
кеЛИШИМДеРГе кОЛ кОЮЛДУ

Наманган шаарында эки областтын 
башчыларынын жолугушуусунун алкагында "Бизнес 
форум" болуп өттү. 

Өзбекстан Республикасы-
нын Наманган шаарындагы 
өткөн форумга облус баш-
чысы Абсаттар Сыргабаев 
баш болгон, район-шаардын 
жетекчилери катышып кел-
ди. Коңшу өлкөдө өткөн фо-
румда аймактардын инвес-
тициялык потенциалдары 
тууралуу маалымат берилип, 
кызматташуу боюнча 9 кели-
шимге кол коюлду. Алар ту-
ризм, айыл-чарба жана кайра 
иштетүү тармактарына ба-
гытталды. Атайын жыйын-
да областтардын чектешкен 
Ала-Бука районунун Баястан 
айылына биргелешкен соо-
да логистикалык борборун 

куруу, алдыда Жалал-Абад-
Наманган туристтик кат-
тамдарын ачуу долбоорлору 
тууралуу сөз болду. 

Жыйында облус башчысы 
Абсаттар Сыргабаев Жалал-
Абаддын экономикалык жана 
инвестициялык мүмкүнчү-
лүктөрүнө токтолуп, бул ка-
дамдар эки өлкө башчылары-
нын жолугушуусунда кабыл 
алынган жол картасындагы 
иш мерчемдерди турмушка 
ашыруу аракеттери экенин 
белгиледи. Бизнес-форум 
Наманган облусундагы жер-
гиликтүү өндүрүүчүлөрдүн 
товарларынын көргөзмө жар-
манкеси менен коштолду.

“АТА-ЖУРТ кЫРГЫЗСТАН” 
ПАРТИЯСЫ МЫЙЗАМГА
бАШ ИЙбеЙбИ?

Кызматтык 
кылмыштар, анын 
ичинде коррупция, 
мамлекеттик жана 
же муниципалдык 
менчикти уурдоо 
менен байланышкан 
кылмыштар боюнча 
козголгон кылмыш 
иштери боюнча 
маалымат.

2019-жылдын 31-июлу-
нан тартып Жалал-Абад 
областынын прокурату-
ра органдары тарабынан 
тизмеси Конституциялык 
мыйзам менен бекитилген 
кызмат адамдарына кара-
та 51 жазык иши боюнча 72 
кызмат адамына 80 шекте-
нүү жөнүндө кабарлама-
лар чыгарылып, тергөөнүн 
жыйынтыгы менен 22 жа-

зык иши соттун кароосуна 
жиберилди. Мындан 16 иш 
өндүрүштөн кыскарты-
лып, 8 жазык иши бир өн-
дүрүшкө бириктирилип, 
1 жазык иши боюнча (КР-
нын ЖПКнин 237-ст. 1-б. 
1-п. Негизинде) убактылуу 
өндүрүштөн токтотулуп, 
1 иш КРдин Өкмөтүнө ка-
раштуу ЭКККМКнын Тер-
гөө башкармалыгына (ТБ) 
жиберилип, 3 жазык иши 
боюнча тергөө амалдары 
жүргүзүлүүдө.

КРдин УКМКнын Жа-
лал-Абад областы боюнча 
башкармалыгынын ТБнын 
өндүрүшүндөгү 11 жазык 
иши боюнча 8 кызмат ада-
мына карата 12 шектенүү 
жөнүндө кабарламалар чы-
гарылып, 4 жазык иш бир 

өндүрүшкө бириктирилип, 
жыйынтыгы менен 4 жа-
зык иши соттун кароосуна 
жиберилип, 3 жазык иши 
боюнча тергөө амалдары 
жүрүп жатат. КРдин Өкмө-
түнө караштуу ЭКККМКнын 
Тергөө башкармалыгынын 
облус боюнча ТБнын өндү-
рүшүндөгү 15 жазык иши 
боюнча 12 кызмат адамы-
на карата 16 шектенүү жө-
нүндө кабарламалар чыга-
рылып, 8 жазык иш соттун 
кароосуна жиберилип, 1 
жазык иши боюнча (КР-
дин ЖПКнин 237-ст. 1-б. 
1-п. Негизинде) убактылуу 
өндүрүштөн токтотулуп, 4 
жазык иш бир өндүрүшкө 
бириктирилип, тергөөнун 
жыйынтыгы менен 1 иш 
болуп кыскартылып, 1 иш 

КРӨ караштуу ЭКККМКнын 
Тергөө башкармалыгына 
жиберилген.

Жалал-Абад областы-
нын ИИО боюнча ТКнын өн-
дүрүшүндөгү 1 жазык иши 
боюнча 1 кызмат адамына 
карата шектенүү жөнүндө 
кабарламалар чыгарылып, 
тергөөнүн жыйынтыгы ме-
нен 1 жазык иши соттун ка-
роосуна жиберилген.

Областтын шаар, район-
дук прокуратуралары тара-
бынан кылмыш жасаганды-
гы жөнүндө шектелгенди-
ги тууралуу 24 жазык иши 
боюнча 51 шектүү кызмат 
адамына карата шектенүү 
жөнүндө кабарламалар чы-
гарылып, 9 жазык иши сот-
тун кароосуна жиберилген.

ВАкЦИНА АЛбАГАНДАРГА 
ТҮШҮНДҮРҮҮ ИШТеРИ 
ЖҮРГҮЗҮЛДҮ 

 «Сергек жашоо мүнөзү” коомдук фонду 
тарабынан тегерек стол болуп, ага Сузак 
району, Жалал-абад, Кочкор-ата, Кара-Көл, 
Таш-Көмүр шаарларындагы мэриялардын 
өкүлдөрү катышышты.

Аталган долбоор 4 аймак боюнча кеңири тара-
лып, КОВИД-19га карата вакцина албаган жарандар-
га түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Долбоордун 
негизинде жергиликтүүлөргө ар кандай тренинг-
дер, семинарлар уюштурулду. 

“Ноокен районунун кызматкерлери аталган 
ишке өз салымын кошуу максатында 6 жерге се-
минарларын өтүп беришти. Аталган аймакта 66 
адам вакцина албай койгон болсо, алардын ар бир 
жаранына түшүндүрүү иштерин өткөрүшкөн. Жы-
йынтыгында учурда вакцина албаган жарандар 
вакцина алышып, медицина кызматкерлерине өз 
билимдерин андан ары жогорулатышты”, -деди атал-
ган долбоордун жетекчиси Гүлмира Ташмурзаева.

Долбоордо эмгектенгендердин айтымында ди-
ний көз карашта болгондор ар кандай себептерди 
ойлоп таап, айрым тургундар үйлөрүнө киргизбей 
коюшкан. Бирок белгиленген вакциналарды алуу 
ден соолукка кам көрүү үчүн пайдалуу экендигин 
билдиришкен. Ошол иш аракеттердин натыйжа-
сында 2015- 2020-жылга чейинки аралыкта жалпы 
16 балдардын документтери жок экендиги анык-
талган. Ошого карабай ал балдарга карта түзүлүп, 
эмдөө жүргүзүлгөн. 

СПОРТТУк ИШ-ЧАРА ӨТТҮ
Жаштар арасында зордук-зомбулуктун алдын 

алуу жана кылмыш иштеринин санын азайтуу 
максатында мектеп окуучуларына спорттук 
таймаш уюштурулду. 

ОИИБдин басма сөз 
кызматы маалымдаган-
дай, Сузак райондук ички 
иштер бөлүмү тарабынан 
мектеп окуучуларынын 
эс алуу учурундагы убак-
тыларын жакшы өткөрүү 
жана өспүрүмдөргө карата 
зордук-зомбулуктун алдын 
алуу максатында спорттук 
иш-чара өткөрүлдү. Көк-
Арт айыл аймагындагы 7 
орто мектептин окуучула-
ры катышкан мелдеш №10 

Көк-Арт гимназиясында 
уюштурулуп, ага жогорку 
класстардын улан -кызда-
ры катышты. Жеңүүчүлөргө 
жергиликтүү бийлик жана 
милиция тарабынан ардак 
грамоталар, топ жана ак-
чалай сыйлыктар тапшы-
рылды. Оюндун жүрүшүн-
дө милиция кызматкер-
лери жаш өспүрүмдөрдү 
кылмыштуулуктан алыс 
болууга жана спортту сү-
йүүгө чакырышты.

кЫЛМЫШкА ШекТҮҮЛӨР ЖАЗАСЫЗ кАЛбАЙТ

Токтогул райондук прокуратурасы 
тарабынан Жаңы-Жол айыл өкмөтүндө «Мүлккө 
муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамынын 
талаптарынын аткарылышына текшерүү 
жүргүзүлүп, 1млн. сомдон ашуун бааланган жер 
мамлекетке кайтарылды.

Текшерүүдө Токтогул 
районунун Жаны-Жол айыл 
өкмөтүнүн 2004-жылдын 
3-мартындагы жана 7-апре-
линдеги чечимдери менен 
айыл чарба багытындагы 
сугат айдоо жерлеринен 
А.К., Ж.С. аттуу жарандар-
дын ар бирине 0,30 га жер 
тилкеден менчиктерине 
берилгендиги аныкталып, 

жогорудагы чечимдердин 
негизинде «Кадастр» мам-
лекеттик мекемесинин 
райондук бөлүмү тарабы-
нан 2015-жылдын 26-фев-
ралында жер участогуна 
болгон жеке менчик укугу 
жөнүндө мамлекеттик ак-
тылар берилген. Токтогул 
райондук прокуратурасы 
тарабынан жогоруда көрсө-

түлгөн Жаны-Жол айыл өк-
мөтүнүн чечимдерин жана 
«Кадастр» мамлекеттик 
мекемесинин райондук бө-
лүмү тарабынан берилген 
мамлекеттик актыларды 
жараксыз деп табуу жөнүн-
дө Жалал-Абад облусунун 
административдик сотуна 
доо арыздар келтирилип, 
соттук кароонун жыйын-
тыгы менен доо арыздар ка-
нааттандырылган. Район-
дук прокуратура тарабынан 
Жаңы-Жол айыл өкмөтүнүн 
башчысына жогорудагы 1 
202 000 сомго бааланган 

0,60 га жер аянтын баланс-
ка алуу тууралуу талап 
келтирилип, аталган жер 
тилкелер айыл өкмөттүн 
балансына кабыл алынды.

“Аймак”

ЖеР ТИЛкеЛеР МАМЛекеТке кАЙТАРЫЛДЫ



uì ê
ЄЛКЄ АЙМАКТАРЫ МЕНЕН КУБАТТУУ 3№11 (395)

6-апрель,
2021-жыл

Ушул жылдын 11-апрель күнү жергиликтүү 
кеңештерге депутаттарды шайлоо болуп 

өтөт. айрым партиялар түзүлгөнүнө 1 ай болбой 
туруп шайлоого бет алышкан. Жалал-абад 
шаарынын эле эмес, жалпы Кыргызстан эли 
шайлоодо шайлай берип, шайлоонун адилеттүү 
өтүүсүнө ишенимдери солгундагандай. алдыда 
Жалал-абад шаарынын тургундары кайсыл 
партияны колдойт жана кайсы партия 
алдыга чыга тургандыгы тууралуу алдын ала 
сурамжылоо жүргүздүк.

Залкарбек
ШАРАбИДИН уулу, 
“китепкөй аалам” 
долбоорунун 
негиздөөчүсү:
“МеН “ЫЙМАН НУРУ” 
ПАРТИЯСЫН
кОЛДОП ЖАТАМ”

- Баарыбызга маалым 
көпчүлүк шаар, айылдар-
да шайлоолор жүрүп жат-
кан учур. Анын катарын-
да Жалал-Абад шаарында 
шайлоого карата 31 ман-
дат үчүн 5 партия ат са-
лышууда. Менин көз кара-
шымда өзү жаңы түзүлсө 
да, бирок бийлик партия-
сынын адамдары менен 
коштолгон “Ата-Журт Кыр-
гызстан” партиясынан ай-
рым эл тажагансыйт, ооба 
аталышы жаңы партия 
болгону менен адамдары, 
алардын саясаты мурун-
ку эле. Анткен менен бул 
партиянын да шайлоочу-
лары, колдоочулары көп, 
31 мандаттан эң көп ман-
датты ушул партиянын 
адамдары алу усуна да 
мүмкүнчүлүктөр жогору. 

Мен шайлоого аттан-
ган партиялардан ыйма-
ны, адептүүлүгү, тазалы-
гы менен айырмаланган 
“Ыйман Нуру” партиясын 
колдоп жатам. Себеби жаш-
тарды колдоп, аларга үлгү 
болуп акыл-насааттарын 
айтып келе жаткан Нуржи-
гит Кадырбеков ошол пар-
тиянын лидери, ошондук-
тан “Молдо эмнени билсе, 
шакиртин ошого үйрөтөт” 
дегендей, агайдын артынан 
ээрчигендер да лидериндей 
инсандар деп ишенем. Ан-
дан сырткары шаарыбыз-
дын көйгөйүн билип, угуп, 
жаштарды колдоп жүргөн 
Түгөлбай Сейдалиев агабыз 
аталган партияны жетек-
теп чыкканы да өзүнчө ку-
банычтуу жаңылык. Пар-
тиянын ишке ашырууга 
багытталган долбоорло-
рун интернеттерден, көр-
нөк-жарнактарынан окуп 
жүрөм. Ар бир талапкер-
дин же партиянын алып 

чыккан платформалары 
Жалал-Абад шаарын өнүк-
түрүүгө багытталган. Эми 
өз ойлорун толук айтканга 
жараша өзүнүн элге убада-
лап жатышкан пландарын 
толук аткарышуулары ке-
рек. Калган партияларга 
анчейин кызыга деле бер-
бедим, бирок уккандарым 
боюнча “Бүтүн Кыргыз-
стан” партиясы шайлоого 
аттана берет, бирок маара 
чыгууга мүмкүнчүлүгү 
боло бербейт. Бул да бал-
ким мандат аз алганынан-
бы же саясий басымбы ал 
жагы бизге караңгы. “Нур”, 
“Өнүгүү Прогресс” саясий 
партияларынын көрнөк-
жарнактарын анчейин ке-
зиктирбей жатам. Негизи 
эле партиялардын күн-
түн дебей иштей турган 
мезгили шайлоо алдында 
эле болот.

Рысбай
ЖУМАбекОВ, Ардактуу 
ардагер:
“МеНИН ТАНДООМ 
“АТА-ЖУРТ 
кЫРГЫЗСТАН” 
ПАРТИЯСЫ”

- “Талапкерлер танда-
лат, татыктуусу шайланат” 
- дегендей алар эң оболу 
элдин ыссыгынан, элеги-
нен, элдин  сынынан өтүп 
жатышкан учур. Азыркы 
партиялардын кийин кан-
дайдыр бир даражада элди 
ээрчитип кете турган плат-
формасы, концепциясы бол-
богону мени өкүндүрөт. Эл 
куру убадалаган партия-
лардан тажап калды. Элди 
ынандырган мамлекеттин 
өнүгүүсү үчүн салым кошо 
ала турган платформалар 
болсо жакшы болмок. Шай-
лоо жакындаганда эле ары-
дан-бери жаңы партия тү-
зүү бизде өнөкөт боло баш-
тады. Аларды эл тааныбайт 
деле. Жакында эле түзүлө 
калган “Ата-Журт Кыргыз-
стан” партиясын айтсам 
болот, бирок буларда өнү-
гүү үчүн бир шанс бардай. 
“Өнүгүү прогресс” партиясы 
да элдин ишениминде бар. 

Булар элге күйүмдүүлү-
гү, жардам бергени менен 
айырмаланып турат. “Бү-
түн Кыргызстан” партия-
сы деле өз колдоочуларына 
эгедер болууда. Аларда да 
шайлоодо шанс бар. “Ыйман 
Нуру” партиясы жаңы бол-
со да, терең тамырлап жаш-
тардын жүрөгүнөн орун 
таап жатканы да ачык ай-
кын. Ушул партия үчүн жан 
үрөп иштеген жаштардын 
көптүгү кубандырат. Бирок 
булар 31 мандаттын арасы-
на илешет деп ойлойм. Жа-
ңыдан пайда болгон “Нур” 
партиясы жөнүндө тиги-бу 
деп айтыш да кыйын. 

Мен колдогон партия 
“Ата-Журт Кыргызстан” 
партиясы. Алар көп мандат-
ка жетишет. Жаңы уюшул-
ганы менен эскиден таж-
рыйбасы бар. Аялдарга да 
30% үчүн орун бергени да 
жакшы, бирок шайлоонун 
жыйынтыгы менен канча-
лык деңгээлде сакталат, ал 
жагы да жандырмак.

Сейдалы
ЖЭЭНАЛИеВ,
Ардактуу ардагер:
“бАРДЫк ПАРТИЯНЫН 
ПЛАНДАРЫ
кОЁНДОЙ ОкШОШ”

- Азыркы учурда бир да 
партияны колдобойм,  себе-
би эч бир партиянын кере-
ги жоктугун 2020-жылдын 
5-октябрында жарандары-
быз көрсөтүшүп, бийликти 
алмаштырышкан. Мен ошол 
жаштардын саясатын кол-
дойм. Кыргыз элде жакшы 
кеп бар, “Балыкты башынан 
тазалайбы же куйругунан-
бы?” - деген. Азыр пайдасы 
жок депутаттар биригип 
“Биримдик”, ”Мекеним Кыр-
гызстан” деп өздөрүнүн кы-
зыкчылыгын гана коргоо 
максатында жүрүшөт. Эми 
аларга карата бийликти 
алмаштырганыбыз менен 
шаар депутаттары кайра 
эле эски саясат менен гана 
шайлоого аттанышты. Бу-
лар да жаңыланбастан эски 
саясат менен жүрө бери-
шет. Ар бир партиялардын 
курамында 2-3төн гана 
эл сыйлаган жаштар бар, 
алардын артына калган 

эски бийликтегилер туруп 
алышкан, ошондуктан де-
путаттар партиялык негиз-
де эмес, жекече шайлоого 
барышса, эл урматтаган 
татыктуулар шайланыш-
мак. Элдин калың катма-
ры партиялык таризге то-
лугу менен каршы. Биздин 
бийликтегилер шаардык 
бюджетти бөлүштүрүүнү 
эмес, аларды кантип толту-
руу керектигин изилдешсе 
жакшы болмок. Шаардык 
депутаттардын көпчүлүгү 
шаардык бюджетти толту-
рууга салымдарын кошпой 
келишет. Базарлардын баа-
рын 10-15 адам бөлүп алы-
шып, кайра анын ар бирин 
элге бөлүп ижарага бери-
шүүдө. Мына ошолорду 
жоготуш керек. Эски пах-
та заводу базар үчүн эмес, 
турак жай үчүн бөлүнгөн 
эле. Турак жай деген жерге 
базар уюштуруп алышып, 
ижараны турак жай үчүн 
гана төлөп коюп жатышат. 
Бул маселелерди көтөргөн 
эч бир депутат жок, ошол 
үчүн да колдобойм. 

Ар бир депутат отчёт 
бериши керек, шаар бюд-
жетине кантип, кайсыл 
жол менен киреше алып 
келди. Кайсыл коррупция-
нын бетин ачты? Ошолор-
ду эл алдында айтса гана 
аларга эл ишеним арта баш-
тайт. Бардык партиянын 
программалары коёндой 
окшош. Бирөө айдан же 
Америкадан алып келген 
жок. Баары интернеттен 
көчүрүп алгандай. Шаар 
мэри салык тарабын көзө-
мөлгө алууга тийиш, ким 
төлөбөй жатса, ошолорду 
мыйзам чегинде өндүрүп 
шаарыбыздын бюджетин 
толукташы керек.

Жаныузак
САДИР уулу, жарандык 
активист:
“ЭЛ кОЛДОГОН 
ПАРТИЯГА
ИЙГИЛИк ЖЫЙМАЯТ”

- Көп жылдан бери ар 
кайсыл партияга үмүт ар-
тып шайлай берип, биз шай-
лабасак да жыйынтык ал-
дын ала чечилип калганбы 
деген ойлор тынч койбойт. 

Кантсе да шайлоого барып 
өз милдетимди аткарам. 
Азырынча так бир жоопко 
келе элекмин, ким билет 
мурун саясатка барбаган 
инсандар шаарыбызды 
өнүктүрө алабы же аларда 
тажрыйба барбы, жокпу? 
Бул да жандырмак. Неги-
зи элдин көпчүлүк бөлүгү 
кайсыл партияны тандаса, 
ошол партия жеңишке же-
тет. Ачык айтканда бийлик 
партиясынын атын жамын-
баганы менен алардын ку-
рамы менен толукталган 
“Ата-Журт Кыргызстан” 
партиясынын жарнактары 
шаарда арбын кезигүүдө. 
Эл азыркы учурда бийлик 
өз ишин так аткарып жатат 
деп позицияда болгондор 
“Ата-Журт Кыргызстан” 
партиясын колдоп жаты-
шат, ал эми оппозицияда-
гы бийлик иштебей, убада-
сын аткарбай жатат деген 
инсандар башка партия-
лардан үмүт артышууда. 
Тездик менен жаштардын 
ишеничине кире алган “Ый-
ман Нуру” партиясы болду. 
Аталган партиянын лиде-
ри Нуржигит Кадырбеков 
жаштар арасында өтө таа-
нымал, балким ошол үчүн 
да эл көп колдошууда. “Нур” 
партиясы Жалал-Абад шаа-
рына анчейин таанымал 
эмес партиялардын сап ба-
шында. Аталган партияны 
белгилүү журналист, тре-
нер Мыктыбек Арстанбек 
түптөгөн. Анын Бишкек 
шаарындагы өтө таанымал 
жаштарга белгилүү “Ий-
гилик Академия” аталы-
шындагы окуу борбору бар. 
Биздин шаарда партияны 
Бакыт Борошов жетектеп 
жатат. Ал инсан өз чөйрө-
сүндө аброю бийик. “Өнү-
гүү прогресс” партиясынын 
лидерин да, жарнактарын 
да эч бир жерден кезиктир-
бедим, маалыматым да жок 
экен. “Бүтүн Кыргызстан” 
партиясына келсек, атал-
ган партияда жаштарга 
таанымал, журналистика 
тармагында өз ордун тап-
кан жаш жигит Шергазы 
Турдукулов да бар. Ал кө-
төргөн көйгөйлөр, шаар-
ды жарыктандыруу, эко-
логияны көзөмөлдөө бү-
гүнкү күндө шаарыбызга 
аябагандай керек. 

Азырынча бул партия 
өтөт деп айтуудан алыс-
мын, эл колдогон партияга 
ийгилик жыймаят. Айткым 
келгени кайсыл партия 
өтсө да, шаар үчүн кызмат 

кылган инсандар келишин 
каалайм.

кадыралы
ИМАНОВ, 
Жергиликтүү
өз алдынча башкаруу 
органдарынын 
регионалдык 
ассоциациясынын 
аткаруучу директору:
“МЫкТЫ ЖАШТАР 
АРГАСЫЗДЫкТАН
АР кАНДАЙ ПАРТИЯГА 
кОШУЛУП ЖАТЫШАТ”

- Учурда шаар жана 
айыл аймактарда депу-
таттык мандат үчүн шай-
лоо жүрүүдө. Шайлоонун 
өзгөчөлүгү болуп аялдар 
үчүн 30%дык квота берил-
гендиги эл оозунда кеңири 
айтылууда. 

Азыркы учурда депу-
тат болуусу үчүн татык-
туу жаштар арбын. Алар-
дын билим даражасы, өз 
ишинде тажрыйбасы да 
жетиштүү. Бирок андай 
жаштар айласыздан башка 
партиялардын жүзү болуп 
берүүдө. Алар өз күчтөрү 
менен биригейин дешсе, ка-
рапайым болгондугу үчүн 
башка партиялар саясий 
басмырлоого алышат. Ан-
дан сырткары өздөрүнүн 
шайлоого аттанууга баш-
талгыч капиталы болбогон 
үчүн да ар кайсыл партияга 
кошулууга аргасыз болу-
шууда. Партиялык систе-
манын эң аксаган көрүнү-
шү ошондой. Шайлоо үчүн 
бир партияны тандап ала-
сың, бирок тилекке каршы 
ал партиянын курамында 
бычакка сап боло турганы 
да, болбой турганы да бар. 
Ал эми азыркы шайлоодо 
айтылып жүрөт, ким көп 
добуш алган болсо, ошол 
гана депутат боло алат. Эгер 
ошондой болсо жакшы. Эми 
дагы бир кемчилиги аял 
кишилерге квота берип 
койгону да кемчиликтей 
сезилет, бирок саясатта 
алардын ордун көрбөй жа-
там. Шайлоонун адилеттүү 
өтүүсүн бийлик чечпейт, 
аны мен жана сен чечебиз. 
Адилеттүү шайлоо өтүшү 
үчүн өзүбүз адилеттүү до-
буш беришибиз керек. 

Мен ишенем шаарыбыз-
га мыкты жаштар депутат 
болуп келсе, акырындык 
менен шаардын өнүгүүсү 
үчүн өбөлгө түзүшөт. 

Даярдаган:
байканбек САДЫкОВ, 

“Аймак”

Эл айтат, демек эп айтат

кайсы партия
эл үмүтүн актайт?
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Эмгегиң элиң үчүн, үйрөнгөнүң өзүң үчүн

ӨЛкӨГӨ кЫЗМАТ 
кИЧИ МекеНДеН 

бАШТАЛАТ

Ишенсе
болобу?

30 жашка жеткенче өзү-
нөн бийик иштерди жогорку 
деңгээлге жеткирип район-
дук, облустук, республика-
лык жумуштарды аткарып 
жүргөн инсан өзүнүн кичи 
мекенин кантип өнүктү-
рүүгө болбосун? Жашты-
гы бар, акылы бар, күчү 
бар, идеяга бай. Болгону 
мүмкүнчүлүк бериш керек!

Сузак районунун С.атабеков 
айылдык кеңешине 

депутаттыкка талапкер 
абдуманап дыйканов өлкөнү 
өнүктүрүүнү өз жеринен 
баштайт. ал жергиликтүү 
кеңештин эл өкүлдүгүнө 
аттанып жатып жергиликтүү 
көйгөйлөрдү көтөрүп, анын чечүү 
жолун сунуштоодо. 

Биринчиден, алгач жергиликтүү 
кеңештеги мүмкүнчүлүктү туура пай-
далануу менен бюджетти максаттуу 
пайдалануусун көзөмөлдөө маселе-
си турат. Анткени каражат жөндүү 
иштетилбесе, иш алдыга жылбайт. 

Экинчиден, С.Атабеков аймагынын 
негизги көйгөйлөрүнүн бири калктуу 
конуштарга таза суу жетпейт. Элди 
таза суу менен камсыздоо көйгөйүн 
эл өкүлү өз колуна алат жана депу-
тат катары отура бербей, инвести-
ция менен иштейт. 

Үчүнчүдөн, калк арасындагы аяр-
луу катмардагылардын толук абалын 
тактап, алардын ден соолугуна кам 
көрүп, бар мүмкүнчүлүктөрдү жак-
шыртуу маселеси турат.

Төртүнчүдөн, айыл өкмөттү до-
тациядан чыгаруу пландарынын үс-
түндө иштейт. 

Бешинчиден, жаштар арасында 
мекенчилдикти жана патриоттуулук-
ту калыптандырып, айыл жаштарын 
алга сүрөйт. Ал бүгүндүн талабы!

алтынчыдан, аймакта спорт оюн-
дарын жандандырып, айылдар ара-
сындагы ынтымакты чыңдоо. 

Жетинчиден, мектеп окуучула-
рынын билим деңгээлин жогорула-
тып, аларга кошумча билим алышы 
үчүн жергиликтүү бюджеттен кара-
жат бөлүү.

Сегизинчиден, айыл чарба багы-
тында жергиликтүү дыйкандарга 
шарт түзүп, көмөк көрсөтүү иштерин 
жандандырып, өнүккөн тараптар ме-
нен жогорку деңгээлдеги алакалар-
ды түзүп берүү.

Тогузунчудан, жергиликтүүлөр-
дүн басымдуу бөлүгү дыйканчылык 
менен алектенишет. Ага байланыш-
туу заманбап техника көйгөйлөрүн 
жөнгө салуу зарылдыгы бар. 

Онунчудан, элдин эл өкүлдөрүнө 
болгон ишенимин арттыруу. Ал үчүн 
айткан убадаларынын артынан кал-
бай иштөө!

Абдуманап
Дыйканов

ким?
Абдуманап Дыйканов 

деген ысым Сузак районун-
да, аны менен кошо Жалал-
Абад шаарында 2010-жыл-
дан бери жаңырып, жаштар 
арасында үлгүлүү жүрүм-
туруму, коомдогу актив-
дүүлүгү, өз жерине күйгөн-
дүгү, өлкөнү өнүктүрүүгө 
дилгирлиги менен көпчү-
лүктөн айырмаланып турат. 
Ал өзүн маданий тармакта, 
коомдук-мамлекеттик, ал 
тургай саясий жаатта да 
мыктылыгын көрсөтүп, 
көпчүлүктүн колдоосу ме-
нен 2015-жылы Жогорку 
Кеңешке талапкерлигин 
койгон. Андан соң Жогор-
ку Кеңеште, эсептөө пала-
тасында, өзгөчө кырдаал-
дар министрлигинде иштеп, 
эл ишенимине ээ болгон 
инсан. Ошону менен бирге 
азыр ӨКМдин курамында 
куткаруучу кызматын ар-
калайт. 2010-2015-жылдар 
аралыгында Жалал-Абад, 
Сузак жаштарынын башын 
бириктирип, өзгөчө коом 
түзүп, жаштар арасында-
гы активдүүлүктү жогору-
латып  облустук "Жаштар 
коомун" түзгөн. Андагы 
жаштардын алды Жогорку 
Кеңеште кызматкер болсо, 
арты мэрияда мекеме баш-
чыларынын орун басарлы-
гына жетти.

Тандоодон адашпаңыздар, Абдуманап ДЫЙкАНОВ, бюлеттенде №12!
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Өнөр түгөнбөс азык, жоголбос байлык

Көркөм дүйнө 
ааламында эркин 

куштай көктө сызып, 
тарыхта өчпөс из 
калтырып кеткен 
чыгаан акын жана 
прозик, көп кырдуу 
таланттын ээси Азада 
бегимкулованын 

чыгармачылыгы 
жөнүндө, маркумду 
көргөнүбүз, жүзмө-жүз 
сүйлөшкөнүбүз, 
сүйлөшпөгөнүбүз да 
арноо ырларын аябай 
эле жаздык окшойт. 
күйүмүш, калп эле 
кайгырымыш болдук. 
бир жагынан бул 
жакшы көрүнүш, бирок 
ашыктыктын азабына 
кептелгени туурасында 
ооз ачпадык. Эмнеге? 
бул суроого ким жооп 
бере алат? 

Азаданын 60 жылдыгы 
ЖАМУда белгиленип жат-
канда Эркин акенин жубайы 

Чолпон эже, “Азат барпы-
лык бир жигитке турмуш-
ка чыккан. Кайын сиңдимди 
кадырлаган, кастарлаган 
жигит болчу!” Чолпон эже 
сүйлөп жатканда эле мен: 
”Барпынын Чокморунан аты 
Надир, фамилясы Төрөбеков”- 
дедим. Залда олтургандар 
баары мени карап калыш-
ты. Мен дагы балп эттирип, 
бакылдаган жокмун. Надир 
деген ким? Бул суроого мүм-
күн болушунча жооп издеп, 
терең ой жүгүртүп көрсөм. 
Надир нарктуу да, барктуу 
да жигит.

Надир Төрөбеков 1946-
жылы Барпы айыл өкмө-
түнүн Чокмор айылында 
колхозчунун үй-бүлөсүндө 
туулган. Элеттеги орто 
мектепти ийгиликтүү бү-
түрүп, 1970-жылы Бишкек 
шаарындагы политехни-
калык институтка кирип, 
1975-жылы аталган окуу 
жайды бүтүрүп инженер-ку-
руучу адистигине ээ болгон. 
Алгачкы эмгек чыйырын Ош 
шаардык архитектурасы-
нан баштаган. Жоопкерчи-
ликти жогору сезген жаш 
адис келечекке ишенимдүү 

карагандыгы профессионал 
адис болууга жасаган када-
мы аброй, кадыр-барк алып 
келди. Айрыкча студент мез-
гилинде жердештерине бер-
ген жардамы борбор калаага 
барып калышса жатакана 
таап берип, тамак-ашына 
каралашканы чыныгы адам-
герчиликтин үлгүсү эмеспи. 
Ондогон жердештерин жо-
горку окуу жайларга өткө-
рүүгө көмөк көрсөткөндүгү 
эмдигиче айтылып келет. 

Урматтуу окурман, тул-
пар тушунда, күлүк күнүндө 
демекчи, Надирдин сүрөтү-
нө назар салып көрсөңүздөр, 
балким жаштык мезгили-
ңиздер эске түшөөр. Надир, 
Надир болуп турганда арты-
нан нечендеген ай чырайлуу 
кыздар ээрчигендиги эмне-
ни каңкуулайт? Кебетеси, 
тулку бою боюнча жараша 
ою, ала көөдөндүгү, албет-
те жөнөкөйлүгү сезимди 
кытыгылап, ашыктыктын 
отун алоолонтконго жол 
ачкандыр. Надир сокулуктук 
Жамал, чоң-арыктык Ырыс 
менен түтүн булатып бир-
ге жашаган.

1980-жылдын күз айы. 

Надирдин да, Азаданын да 
башы бош. Экөөнүн тең жары 
жок. Болочоктогу жубайлар 
бири-бирин көрүшө да, ооз-
мо-ооз сүйлөшө элек. Жети 
айдан бери ар кандай шыл-
тоолорду айтып, Азада жө-
нүндө божурап берүүнү улам-
дан-улам артка калтырып 
келаткан Надир Төрөбеков 
кантип торго түшкөнүн да 
өзү аңдабай калды. Ошко ба-
рып сүрөтүн алып келиптир. 
Биз ага сүйүндүк, кубандык. 
Канткен менен Барпыдан 
эмеспи. Сөз жагынан, ыр жа-
гынан аксап калбастыр де-
ген таризде ашыктыктын 
купуя сырларын өзү айтып 
бергенин туура көрдүм.

“Азадага алгач жолук-
канда 1980-жылдын күз 
айы. Пахта терим кызыган 
мезгил. Азаданын көздөй 
көргөн курбусу Улук, анын 
казак жубайы Рахматулла 
үчөөбүз Азаданы көргөнү 
баратканбыз. Кара-Суунун 
Карл-Маркс атындагы кол-
хозуна жигули менен барат-
канда Улук:

- Азаданын атасы Иман-
кул кыргыз, Аксынын Мо-
гол айылында жашайт. 
Өрөөндөн чыккан тың 
чыкмалардын бири, жашы 
алтымышта. Апасы Турсу-
най улуту-уйгур. Алардан 
Эркин, Азат.

- Курама темир курч бо-
лот деп бекеринен айтыл-
баса керек, - деди жолдошу.

Менин ой-санаам эле 

Азада туурасында кебете-
кепшири, турпаты, албетте 
фигурасы, ушуларды ойлоп 
өзүмчө эле кыжаалатмын. 
Оштон пахтазарга да жетип 
келдик.

- Сиздин колуктуңуз те-
тиги пахта терип жаткан 
периште, башында тумак, 
үстүндө куфайка, бутунда 
өтүк, - деди Улук.  Этегинде 
толтурулган пахтаны арык 
жээгине коюп Азада бизди 
көздөй басты. Кол алышып 
баарыбыз учураштык.

Азада үстү-башын ка-
рап коюп Улукка:

- Бүгүн келе турганы-
ңарды айтып койсоңор бол-
мок экен. Каракчыдай болуп 
турганымды көргөн күйөө 
балаңар коркуп кетпесин. 

- Коркпойт, кеп чүпүрөк-
чапыракта эмес. Шыңча 
бойлуу, терең ойлуу Надир, 
эркекти ээрчитип ийчүүдөй 

Азада, - деди Улук.
Ушул сөздөрдү көтө-

рүңкү үн менен айтканда 
башы бош жүрүшкөн бой-
доктордун күнү тууду ок-
шойт. Арыдан бери кыздар 
бригадасынын мүчөлөрү 
дүрбөшүп, талаа станына 
топтолушту. Майрам күн-
күдөй көрүнүш өкүм сүр-
дү. Көз ирмемде эле Аза-
да экөөбүздүн көздөрүбүз 
бири-бирибизге кадала 
түшөт. Үч-төрт ырын окуп 
берди. Бардыгын жатка би-
лет экен. Эсимде калганы:
“Аялыңмын тоюм болбогон,
Азабымсың жүрөк толгогон.
Бир кемдигин көрчү дүйнөнүн,
Бир өзүңө буйруп койбогон.”

(Уландысы
кийинки санда)

Рысбай ЖУМАбекОВ,
Ж.бөкөнбаев атындагы 

сыйлыктын лауреаты

Залкар акын, котормочу, 
прозаик, сценарист, либретист, 

Токтогул Сатылганов атындагы 
мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 
көп кырдуу талант Жолон Мамытов 
тирүү болгондо быйыл 80 жашка 
толуп элибиздин 
сыймыгы, 
төрүбүздүн куту 
болуп, залкар 
чыгармалары 
менен катарыбызда 
сыйыбызды көрүп 
турмак. Тагдырга 
айла жок экен 
көктөмдө төрөлүп, 
көктөмдө кайтып 
кете берди.

Оттуу акын,
Оттой ырды жараткан.
Күндү тосуп чыккан эле,
Оо Ак-Буура тараптан.
Жолукканмын,
Темир канат кезимде.
Багыт алып “Багыттан”,
Ыр ойноктоп,
Балалык баёо сезимде.
Ыр дүйнөнүн дал ошондо
Таңы аткан. 
Ысынганмын,
Оттуу ырлар демине.
Максат коюп барамын деп,
Ыр көтөрүп элиме.
Талпынганмын,
Учамын деп уядан.
Поэзия дүйнөсүнө,
Каркыралар сабында.

Кубат алып,
Ырларынын ыссык табында.
Жолон аке,
Бир мээрбан жан эле.
Ыр жагынан,
Бизге болуп саябан.
Жаңы гана бүчүр ачкан саптарды,
Аяр окуп,
Мээримине кандырган.
Абибилла, Абдылатбек Дооров,
Эсенбек бар.

Чогуу жүрүп чогулуп.
Узунубуз Жумабеков Рысбай,
Акжолов бар, жазат эле укмуштай.
Эсенбектен үмүтүбүз чоң эле,
Өтүп кетти күтүүсүз бир оорудан.
Андан бери Ак-Буурадай агылдык,
Ордолуу Ош, Сулайман тоо,
Абдан сени сагындык.
Тоо түбүнөн Ош радио,
Ырлар менен жаңырып.
Сулайман тоо,
Чокусунда ыр окуп,
Бул турмуштун мыйзамына багындык.
Нооман аке, Карбалас бар,
Лидерибиз Курбаналы Сабыров.
Козу-Баглан, Алтын-Бешик тараптан,
Турабай Жороевдин ыры турчу жаңырып.
Эжекелер Алмаш менен Тазагүл,
Өсүп чыкты эл акынды багынтып.

Ыр окушкан чоң залдарды жаңыртып,
Ал кезде биз темир канат балапан.
Тили ширин, уйкашы жок,
Көп ырлардын жараткан.
Жолон аке кеңешчибиз, 
Устатыбыз Кармышак аке Ташпаев,
Тарбиялап бизди өссүн деп такшалтып.
Акыл сөзүн айтып турган,
Исраил агабыз бар аксакал.
Поэзия кечесинде биз от болуп жанабыз.
Ак-Буурадай күрпүлдөп,
Ыр окуган, шок да, ойноок балабыз.
Ырларды окуп Азиз аке, Шарапат,
Ош радио бүт ааламга тартат.
Азыр деле ошондогу акындар,
Бир бөксөрүп, кайра толуп,
Поэзия дүйнөсүнө барат.
Колдоочубуз Жолон,
Кармышак, Курбаналы Сабыров.
Учуп кетишти чын дүйнөгө.
Бул ажалдын,
Өкүмүнө баш ийип.
Алп таланттар эрте кетти,
Өрүк гүлүн жазып бүтө электе.

* * *
Төлөйкөндө төрөлүп өскөн эле,
Дал ошондо азыркыдай көктөм эле.
Оттуу ырлар көтөрүп келе атканда, 
Жер чийген чачтарына ашык болуп.
Сулуулардын,

Жаштык ырын ал кезде төккөн эле.
Мажүрүм тал чачтарын өргөң эле,
Дал ошондо азыркыдай көктөм эле.
Залкар Жолон дүйнөдөн өткөн эле.
Ыр дүйңөнүн оту анда өчкөн эле.
Сулайман тоо,
Суйкайып сулуу уктаган.
Акын жок тоого чыкпаган,
Уйкуда сулуу керемет.
Берген тоо эле шык агаң,
Керме Тоонун кыздары.
Түшүнө кирип уктаган,
Поэзияда тоо эле.
Жолондой акын жок эле,
Жалыны бизди ысыткан.
Ырлары жалын чок эле,
Жолондой акын жок эле.

Бир келди анда таланттар,
Ош ошондо шаңдуу эле.
Ыр жаңырган гүл багынан,
Ыр төгүлгөн таңдуу эле.
Шингил жүзүм мөлтүрөгөн,
Шырман наны даамдуу эле.
Ар бир таңы камдуу эле,
Чайканада акындар бар.
Таң эртең мененден жандуу эле,
Дал ошондо Жолон менен.
Ош кутмандуу таңдуу эле,
Залкар талант өтүп кетти.
Жолонун жоктоп турат,
Керме Тоолук кыздар дале.
Көктөмдө төрөлүп,
Көктөмдө кеткен эле.

Абдымомун кАЛбАеВ,
акын,

Аксы району

Акын Жолон Мамытовдун 80 жылдыгына карата

Көктөмдө төрөлүп,
көктөмдө кеткен

ЖЫЛДЫЗЫ
ЖАНГАНДАРДЫН 
МАХАбАТЫ
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Тамырсыз дарак болбойт, тарыхы жок эл болбойт
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ТҮРк ТҮШҮНҮГҮНҮН ТАбЫШМАГЫ

Бул оору уулануунун 
өтө оор түрүнө 

кирет. Оору козгогуч 
ботулин таякчалары.

Азыркы учурда бул 
оорунун келип чыгуу се-
бептери жана кантип кү-
рөшүүнүн  жолдору изил-
денип табылган. Бул оору-
нун козгогучу жылуу кан-
дуулардын, адамдын, ба-
лыктын, кемирүүчүлөрдүн, 
канаттуулардын ичеги-
синде жана топуракта көл-
мөлөрдө кездешет. Спора 
түрүндөгү анаэроп болуп 
саналат. Ботулин таякча-
ларынын 6 түрү бар, бизде 
үч түрү кездешет. А, В, Е эң  
уулу деп А түрү  саналат. 
Сырткы чөйрөдө споралар 
аябай туруктуу болушат. 

Ар биринин сывороткала-
ры иштелип чыккан. Жо-
горку концентрациядагы 
аш тузда 8%, кум шекерде 
55% өсүүсү токтоп турат. 
Ачык чөйрөдө pH 4-5 жана 
төмөн болгондо ботулин 
бактериялары токсин бө-
лүп чыгарбайт. Бул касиет 
консерваларды даярдоодо 
колдонулат. Токсин болуп 
чыгарууда оптималдуу 
шарт 25-300 С, жогорку t 
370 С  ыңгайлуу шарт тү-
зөт. Ал эми төмөнкү t-15-
200 С микроптор жайы-
рак көбөйөт. Ал эми 40 С 
көбөйүүсү толук токтойт. 

Эң уулу козгогучу бул доза 
100мг/1кг масса ткла адам-
дын өмүрүн алып кете алат. 
Үй шартында даярдалган 
консервалар айрыкча козу 
карын, жашылчалар жана 
эт туздалган балык азык-
тары, сүрсүгөн балык, оору-
ну пайда кылууда шарт 
түзүшөт. Бул уулануунун 
орто түрү 60-70% өлүмгө 
дуушар кылышат. Инку-
бациялык мезгили 12-24 
саат, өтө курч учур 2 саат-
ка созулат.

Оорунун  алгачкы бел-
гилери алсыздык, дене бой 
оорлошот, башы ооруйт, 

баш айланып кускуну кел-
тирет, көзү жакшы ачыл-
бай, тамагы ооруп жутуна 
албай калат. Оору 4 күндөн 
8 күнгө чейин, кээде айга 
созулат. Эң эффективдүү 
дары ботулизмге каршы 
сыворотка ППС болуп са-
налат. Өз убагында колдон-
со өлүмдөн сактап калат. 
Ботулизмдин алдын алуу 
үчүн тамак-аш өнөр жайла-
рында санитардык  техни-
калык эрежелерди туура 
сактоо керек. Даярдалган 
консерваларды 10000 С t 
да стерилизациядан өт-
көргөндө ботулин таяк-

чалары күйүп жок болуп 
адам өмүрүнө коркунуч 
туудурбайт. Лаборатория-
лык изилдөөдөн өткөрүл-
гөн продукцияларды са-
тып алууну, үй шартында 
терметикалык капкактуу 
идиштерге  даярдаган эт, 
балык, козу карындан жа-
салган продукцияларды 
сунуштайбыз. 

Жогорудагы оорулар-
дын белгилери байкалса 
тезинен дарыгерге кайры-
луу керек.

буажар АбДАЛОВА,
базар-коргон 

РОААжМСЭкбнун 
башкы дарыгери

“бОТУЛИЗМ” ӨТӨ кОРкУНУЧТУУ ООРУ

ВНИМАНИе АкЦИОНеРОВ ОАО “кЫРГЫЗГеОфИЗИкА”!

1 апреля 2021 года состоя-
лось годовое общее собрание 
акционеров ОаО «Кыргызгео-
физика» на собрание присут-
ствовало 9 акционеров 939 
000 штук акциями, кворум 
собрания 74,11%

Общее собрание 
акционеров

П О С Т А Н О В И Л О:
1. Считать избранными в 

состав счетной комиссии Ко-
хоров Х.,  Артыкова Я.А., ОсОО 
«Жалал-Абад регистр» Нура-
лиеву Д. Б.

2. Утвердить отчет исполни-
тельного органа, годовой баланс, 
счет прибылей и убытков за 2020 
год и исполнению бюджета.

3. Утвердить отчет реви-

зионной комиссии за 2020 год.
4. Утвердить бюджет на 

2021 год.
5. Направить на выплату ди-

видендов 75% - 9 368 217,70 сом.
На 1 акцию – 7,3940 сом.
день списка акционеров – 

1 апреля 2021 года.
день объявления дивиден-

дов – 1 апреля 2021 года.
день выплаты дивидендов 

– 1 июля 2021 года.
Мес то вып латы ди-

видендов – г .Кочкор-Ата 
ул.Геофизическая-1, офис Об-
щества.

6. Считать избранным неза-
висимым аудитором:  Аудитор-
скую контору «Баст».

7. Утвердить выставление 

имущества общество в залог 
для получения кредита в банке.

8. Не вносить изменения в 
Устав Общества.

9. Считать избранными в 
члены Правления: Эргашев З. 
М., Эралиев Ж. А., Камбаров А. М.

10. Утвердить избранным 
Председателем Правления:  Эр-
гашева З.М.

11. Считать избранным се-
кретарем Общества – Бабеди-
нова У.А.

12. Утвердить избранными 
в состав ревизионной комиссии 
Бабаназарова Г.С., Мусаев И.С.,  
Асанов К.

13. Утвердить решение Прав-
ления о реализации и приобре-
тение основных средств.

бухгалтердик  баланс  31.12.2020жыл. ( сом) 
Активдер калдык 01.01.2021-ж
Негизги каражаттар 66 359 600
Банктагы акча каражаты 2 949 000
Алына турган каражаттар 41 092 300
Активдер жыйынтыгы 110 400 900

Милдеттер жана капитал:
Уставдык капитал 123 000
Резервдик капитал 5 693 400
Болунбогон киреше 311 200
капитал жыйынтыгы 6 127 600

кыска жана узак мөөнөттүү милдеттер:
Төлөнө турган счёттор 92106200
Алынган акчалар 6 123800
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдет 546600
Башка кыска мөөнөттүү милдет 5 496700
Милдет жыйынтыгы 104 273300
Милдеттер жана капитал
жыйынтыгы

110 400900

финансы результатынын отчёту 2020-ж 76 957922
Өздүк нарк 76 612194
Үстүбүздөгү жылдын пайдасы 345728
Пайда салыгы 34572
Отчёттук жылдын пайдасы 311156

«ЖАЛАЛАбАТ АбЗ» ААктын
АкЦИОНеРЛеРИНИН ЭСИНе!

2021-жылдын 31-март айында саат 
11:00до акционерлердин жылдык чогулу-
шу өткөрүлдү.

күн тартибинде төмөндөгү масе-
лелер каралды:

1. Эсептөө комиссиясынын курамы 
бекитилди. Курамы: СР ОсОО «Жалал-
Абад регистр» Д.А.Нуралиева, Т.Б. Ана-
шева, А.Р. Маматкулов. 

2. Коомдун аткаруучу органынын 
отчёту, жылдык баланс, 2020-жылда-
гы аткарылган жумуштардын жыйын-
тыгы боюнча киреше, чыгашалардын 
эсеби жана бюджеттин аткарылышы 
бекитилди.

3. Текшерү ү комиссиясынын 
2020-жылдагы отчёту бекитилди.

4. 2021-жылдын бюджети бекитилди.
5. 2021-жыл үчүн аудитор «Ош аудит» 

ЖЧКтын жетектөөчү адиси Сасыкулов 
бекитилди, кызматы үчүн сыйлык акы 
10000 (он миң) сом өлчөмүндө болот.

6. 2020-жыл үчүн киреше 345728 сом, 
75%-233367 сом өндүрүштүн өсүүсү, 
25%-77789 сом дивиденд, бир акция-
га -0,3328 сом.

Акционерлерди каттоо күнү - 
31.03.2021-ж.

Дивиденд жарыялоо күнү - 31.03.2021.
Дивиденд төлөө күнү - 31.05.2021-ж. 
Төлөм акчалай түрдө болот, даре-

ги: Жалал-Абад шаары, Строителей 
көчөсү 17. 

7. 2021-жылга коомдун жетекчиси-
не М.А. Досалиев дайындалды.

8. Текшерүү комиссиясынын кура-
мы: Ш.Маткасымова, А.Тиллаев, С.Утур-
баева бекитилди.

9. 2021-жылга негизги каражаттар-
ды сатуу жана сатып алуу маселеси 
бекитилди.

10. 2020-жылдагы негизги кара-
жаттарды (техникаларды) эсептен чы-
гаруу 7 даана: Краз самосвал 2555 гос 
№497,Эксковатор ЭО 3122, Автопогруз-
чик Т-150, Бульдозер С-100, Эксковатор 
ЭО-652, Погрузчик ДТ-75, МАЗ самосвал 
498 ДК бекитилди.

11. Тендерге катышуу үчүн банкта 
кепилдик депозиттик эсеп ачуу жана 
2021-жылга келишимди аткаруу бе-
китилди.

12. Өндүрүш болгон учурда асфальт-
ты, шагыл ташты жана кумду кели-
шимдик баада чыгаруу, жабдууларды 
ижарага алуу укугу бекитилди.

(Башы өткөн сандарда) 

Ак уул атадан тараган-
дарды кытай жазмасына 
“Гаогюй” уруулары аталыш-
та киргизген. “Гаогюй” тү-
шүнүгү аккуунун “гаогюй”, 
“гаогюй” деп үн салышына 
жана Аккуу дарыясынын ата-
лышына байланыштырган. 
Б.з. v кылымындагы кытай 
кабарында “Ку” (Ку киши –
Аккуу киши –Ак уул) “Гаогюй” 
урууларынын түп атасы деп 
берилет. (141-бет). Тарыхый 
кабарда Ак уул атадан 12 (он 
эки) уруу тарагандыгы бол-
жолдонот. (Н.А.Аристов 141-
бет.) Алар: лебединдер, ку-
мандар, уйгурлар, сагайлар, 
керейлер, наймандар, мер-
киттер, соендор ж.б. кириши 
ыктымал. Н.А.Аристов Ак уул 
ата тобуна төөлөстөрдү дагы 
кирет деп болжолдойт. Бирок 
бул пикирге кошулуу кыйын. 
“Цзиньшу” жазмасында жана 
кээ бир тарыхый маалымат-
тарда Төөлөс уруусу “хунн-
дар” (Ку уул ата тукумдары) 
аталыштагы элден болгон-
дугу айтылат. Ошондой эле 
бишкектик Кубан ысымын-
дагы жигит Төөлөстүн ханы 
Түмөн хан деп Манас айтат.

Тарых.
“Байыркы аталардын 
элестери“

ИЧкИЛИк кЫРГЫЗДАР
Биринчи уламышта Ичжи-

ни Нышыду (түпкү “ Кыргыз”) 
атанын үчүнчү уулу (Абыл хан 
ата Ы.А) “Чу-су “ дарыясынын 
түздүгүндө өз хандыгын тү-
зөт деп айтылат. 

Ал эми батыш түрктөрү (ич-
килик кыргыздар) аталыштагы 
элдин уламышында Рашид Эд-
диндин жазмасында: “Талас 
жана Саймарга жакынкы (ко-
шуна) “Чүй” дарыясынын түз-
дүгү: “Были зимовки праотца 
(западных) тюрков Абылджа 
хана (Абыл хан ата) и Яфета 
(жапас) и цартство (пра) внука 
Угус (кыргыз) хана деп баянда-
лат. Ушул экинчи уламышта; 
“Үчүнчү түпкү ата эсептелген 
Жапас (Яфет), анын кийинки 
урпагы түпкү кыргыз (Ичжини 
Нышыдуу) хан ата, анын үчүнчү 
уулу Абыл хан ата мал кыштат-
кан, хандык бийлик жүргүзгөн 
жер Чүй дарыясынын, балким 
эки Чүй дарыясынын ортолук 
түздүк талаасы болгондугунан 
кабар берет.

Мында “Угус хан” түшү-
нүгүн түпкү Кыргыз–Ичжи-
ни Нышыду хан атанын жана 

андан кийинки баардык уруу-
ларды башкарган хандардын 
“көп уруунун ханы” деген 
гана бийлик даражасы ката-
ры кароо абзел! Ошол түздүк 
талаа дүйнөлүк тарых карта-
сына, глобуска “Улуу Кыргыз 
талаасы” аталышта түшкөн. 
Андан кийин ошол талаа кыр-
гыздын небере урпагына өтүп 
Кыпчак талаасы аталган.

Азыр кыргыздын байыркы 
чоң уруусу ”Казактын” атынан 
“казак талаасы” болуп дүйнө 
тарыхына кирген. 

Уламышта Ичкилик кыргыз-
дын (6атыш түрктөрү) б.з.ч. эле 
орто Азияга келгендиги, Абыл 
хан ата тукумдары азыркы Ка-
закстандын территориясын, 
кийин алар Европа аймакта-
рындагы жерлерди дагы ээлеп 
отурукташа баштаган.

Алтайдагы Хангар (азыркы 
Каңгай) тоосу тараптан көчүп 
өткөн хангарлар Абыл хан ата 
тукуму (азыркы Кандылар) 
Сыр дарыянын төмөнкү агы-
мындагы жерлерди ээлешип, 
андан ары өз аймактарын ке-
ңейтишкен.
(Уландысы келерки санда)

Ырысбек АкУМбАеВ,
көк-Арт өрөөнү
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Сузак районунун кара-Алма айыл өкмөтү 
менчигиндеги муниципалдык жер тилкелерин 

ижарага берүү үчүн
СЫНАк ЖАРЫЯЛАЙТ

Кара-Алма айыл өкмөтүнүн Кара-Алма маданият үйүнүн 
жанындагы 0,05 га жана Сай участкасынын А.Азамбаев көчө-
сүндөгү 0,01 га жер тилкелери сынак аркылуу ижарага берилет.

Сынак 2021-жылдын 13-апрель күнү саат 11-00до айыл өк-
мөт имаратында өтөт. Тел.: 0(773) 20-16-03.

комиссиянын төрагасы А.Назанов.

1. айылдык кеңешке жооптуу 
катчы (1 штаттык бирдик)

кесиптик билимдин деңгээли:
- жогорку билим (мамлекет-

тик жана муниципалдык башка-
руу, юриспруденция, финансылык 
экономикалык, айыл чарба, вете-
ринардык, гуманитардык, педа-
гогикалык, социалдык, табигый 
илимдер, техникалык, курулуш, 
энергетика тармактарында).
Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана/же муни-
ципалдык кызмат стажы же тие-
шелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш 
жылдан кем эмес иш стажы.
кесиптик компетенттүүлүгү: 

Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жал-

пы мыйзамдарын:
- Кыргыз Республикасынын 

Конституциясы; 
- Кыргыз Республикасынын 

“Мамлекеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат жө-
нүндө”;

- “Коррупцияга каршы аракет-
тенүү жөнүндө”;

- “Жарандардын кайрылуула-
рын кароо тартиби жөнүндө” мый-
замдары; 

- Мамлекеттик жарандык кыз-
мат жана муниципалдык кызмат 
боюнча кеңештин 2016-жылдын 
19-августундагы №43 токтому 
менен бекитилген “Кыргыз Рес-

публикасынын мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматчыларынын 
этикасынын кодекси.

Тиешелүү тармактагы мый-
замдарын:

- Кыргыз Республикасынын 
“Жергиликтүү өз алдынча баш-
каруу жөнүндө”;

- Кыргыз Республикасынын 
“Жергиликтүү кеңештердин де-
путаттарынын статусу жөнүндө” 
мыйзамдары; 

- Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мар-
тындагы “Кыргыз Республика-
сында иш кагаздарын жүргүзүү 
боюнча типтүү нускама жөнүндө” 
№120 токтому;

- Кызматтык милдеттерин ат-
каруу үчүн зарыл болгон көлөмдө 
мамлекеттик (Кыргыз Республи-
касынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 
21-ноябрындагы №757 токтомуна 
ылайык) жана расмий тилдерди.

2. Жаштар иштери боюнча 
жетектөөчү адис

(1 штаттык бирдик)
кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же орто кесип-
тик билим – социалдык, мамлекет-
тик жана муниципалдык башкаруу, 
гуманитардык, педагогикалык, 

табигый илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.
кесиптик компетенттүүлүгү: 

Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жал-

пы мыйзамдарын:
- Кыргыз Республикасынын 

Конституциясы; 
- Кыргыз Республикасынын 

“Мамлекеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат жө-
нүндө”; 

- Мамлекеттик жарандык кыз-
мат жана муниципалдык кызмат 
боюнча кеңештин 2016-жылдын 
19-августундагы № 43 токтому 
менен бекитилген “Кыргыз Рес-
публикасынын мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматчыларынын 
этикасынын кодекси.

Тиешелүү тармактагы мый-
замдарын: 

- Кыргыз Республикасынын 
“Дене тарбия жана спорт жөнүндө”;

- “Мамлекеттик жаштар саяса-
тынын негиздери жөнүндө”; 

- “Жарандардын кайрылуула-
рын кароо тартиби жөнүндө” мый-
замдары;

- Кызматтык милдеттерин ат-
каруу үчүн зарыл болгон көлөмдө 

мамлекеттик (Кыргыз Республи-
касынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 
21-ноябрындагы № 757 токтомуна 
ылайык) жана расмий тилдерди.

3. адис – ветеринар
(1 штаттык бирдик)

кесиптик билимдин деңгээли:
- жогорку билим же орто кесип-

тик билим – зоотехния, ветерина-
рия адистиктери боюнча.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.
кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жал-

пы мыйзамдарын:
- Кыргыз Республикасынын 

Конституциясы; 
- Кыргыз Республикасынын 

“Мамлекеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат жө-
нүндө” мыйзамы;

- Мамлекеттик жарандык кыз-
мат жана муниципалдык кызмат 
боюнча кеңештин 2016-жылдын 
19-августундагы № 43 токтому 
менен бекитилген “Кыргыз Рес-
публикасынын мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматчыларынын 
этикасынын кодекси.

Тиешелүү тармактагы мый-
замдарын: 

- Кыргыз Республикасынын 
“Ветеринария жөнүндө”;

- “Жарандардын кайрылуула-
рын кароо тартиби жөнүндө” мый-
замдары.

Талап кылынуучу иш 
кагаздары:

- сынактык комиссиянын тө-
рагасынын атына арыз;

- кадрларды эсепке алуу боюн-
ча өздүк баракчасы;

- паспорттун көчүрмөсү;
- билими тууралуу документтин 

(диплом) көчүрмөсү, нотариалдык 
конторадан же иштеген жеринен 
тастыкталып;

- эмгек китепчесинин көчүрмө-
сү (нотариалдык конторадан же 
иштеген жеринен тастыкталып);

 -4х6 өлчөмүндөгү 2 (даана) 
сүрөт;

 -өмүр баян (соттолгондугу же 
соттолбогондугу жөнүндөгү маа-
лыматы көрсөтүү менен).

документтерди кабыл алуу 
жарыя чыккан күндөн баштап 
10 жумушчу күндүн ичинде кабыл 
алынарын эскертебиз.

Документтер жуманын ишемби 
жана жекшемби күндөрүнөн сырт-
кары ар күнү саат 8-30дан 17-30га 
чейин айыл өкмөтүнүн уюштуруу 
иштери жана кадрлар маселеле-
ри боюнча бөлүмдө кабыл алынат. 
Достук айыл өкмөтү квалифика-
циялык талаптарга жооп берген 
талапкерлерге конкурс өткөрүүчү 
күн жана жай кошумча билдирилет.

Дареги: Ноокен району, 
Шамалды-Сай айылы, 

Рыскулов көчөсү.
Тел.: 0(3734) 6-01-14.

Ноокен районунун Достук айыл өкмөтүнүн муниципалдык 
административдик бош ваканттык муниципалдык

кызмат орундарына 
СЫНАк ЖАРЫЯЛАЙТ

ПССИ Сузакского района объявляет 
повторный открытый аукцион 

по реализации недвижимого заложенного 
имущества расположенному по адресу: Су-
закский район с/о Кара-Дарья село Чангыр-
Таш общей полезной площадью-28,2 кв. м., 
жилой площадью 15,9 кв. м., и земельный 
участок мерою 1000,0 кв.м. принадлежа-
щий джолдошбаева Гульнура Базарбаевна 
идентификационный код 3-05-04-1003-0607. 

Начальная (стартовая) цена в сумме –
2 145 800 (два миллиона сто сорок пять 

тысяча восемьсот) сомов. 
Торги состоится по месту нахождения 

заложенных имуществ в 11-00 часов 13 мая 
2021 года. Желающим принять участие в 
торгах необходимо внести гарантийный 
взнос в размере 5 % от стартовой стоимости 
за один день до начала торгов в депозитный 
счет ПССИ Сузакского района БИК 440001 
лицевой счет за №4408082100000125 код 
платежа 14511900 Центральное казначей-
ство. Выигравшим торги признается лицо 
предложивший наиболее высокую цену. 
Участник выигравшие торги должен не бо-
лее 5-дней после проведения торги внести 
полностью сумму за которое им куплено 
имущество с зачетом сумму внесенный им 
перед началом торгов. Гарантийный взнос 
участника, выигравший торги, но не опла-
тившего покупную цену поступает на спе-
циальный счет на развитие исполнитель-
ного производства. 
За справками обращается в ПССИ Сузакского 

района или по тел.: 0(3748) 5-01-34.
Старший судебный исполнитель: 

Сапарбаев З.С.

ПССИ Базар-Коргонского 
района объявляет 

публичные торги (аукцион) 
по реализации недвижимых 
имуществ: Земельный участок 
20 0, 0  к в . м .  н а х о д я щ е г о с я 
ул.Тешебаева №3/5 (34), с.Базар-
Коргон Базар-Коргонского района 
иден. код 3-02-02-0017-0129, 
принадлежащей Мирзарахимовой 
Нодире Юсупжановне.

Стартовая цена –
201 000 сомов. 

Торги состоится по месту на-
хождения имуществ в 10-00 часов 
7 мая 2021 года. Желающие участ-
вовать на торгах обязаны внести 
гарантийный взнос в размере 5% 
от стартовой стоимости за один 
день до начала торгов в депозит-
ный счет ПССИ Базар-Коргонско-
го района. Выигравшим торги 
признается лицо предложившие 
наиболее высокую цену. Участ-
ник выигравшие торги должен 
неболее 5-дней после проведения 
торги внести полностью сумму, за 
которое им куплено имущество с 
зачетом сумму внесенный им пе-
ред началом торгов.
За справками обращается в ПССИ 
Базар-Коргонского района или по 
тел.: 0(3736) 5-00-79 или 0(555) 

10 79 51.
Ст. судебный исполнитель 

ПССИ базар-коргонского 
района: Мамасадыков к.к.

ПССИ Аксыйкого района 
объявляет первич-

ные публичные торги по реализа-
ции недвижимое заложенное иму-
щества. Жил.дом расположенный 
по адресу: Аксыйский район с/у. 
Кош-Добо, уч.Атана идентифика-
ционный код 3-03-04-1001-0351 
принадлежащий залогодателю 
Сапарбай уулу Самарбек.

Начальная стартовая цена – 
550 000 сомов.

Торги состоятся в 10-00-часов 
7 мая 2021 года, по месту нахожде-
ния имущества. Желающие при-
нять участие на торгах до начала 
торгов обязаны внести гарантий-
ный взнос 5% от стартовой цены 
на депозитный счет ПССИ Аксый-
ского района в РСК банк. Участ-
ник выигравший торги должен в 
течении пяти дней после торгов 
внести сумму (покупную цену) за 
вычетом суммы ранее внесенного 
гарантийного взноса. Выигравшим 
торги признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену. 
Гарантийный взнос участника, 
выигравшего торги, но не опла-
тившего покупную сумму посту-
пает в доход государства.
За справками обращаться в ПССИ 

Аксыйкого района или по тел.: 
0(3742) 5-06-43, 0 (773) 69 45 99.

Судебный исполнитель
ПССИ Аксыйского района: 

Нарбек уулу Н.

Жеке ишкер борибаев Апсаттар Толонович өз ишмер-
дүүлүгүн токтоткондугуна байланыштуу (күбөлүктүн серия-
сы ДГР № 38575, ОКПО коду 22288071, ИНН 21412196000408) 
жабылгандыгын билдирет.
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Билгенден билбегениң көп

Жасмин гүлү – 
сулуулукту гана 

бербестен ден соолук 
үчүн орду толгус 
касиетке ээ. 

Жасминдин кура-
мында эфир майлары, 
активдүү кошулмалар, 
кислоталар бар. Ал боор 
ооруларына, айрыкча ге-
патитке жана циррозго 
колдонулат. Дене табын 
төмөндөтүүчү, сезге-
нүүнү басуучу, суук ти-
йүүнү жана уйкусуздук-
ту дарылоочу касиетке 
да ээ. Ошондой эле нерв 
системасын (депрессия, 
коркуу, өзүнө ишенбөөчү-
лүк) дарылоодо, сексуал-
дык каалоону күчөтүүдө, 
муундардагы, омуртка-

лардагы, булчуңдарда-
гы ооруну басаңдатуу 
үчүн (тамыры жана май 
менен) колдонулат. Жас-
мин эфир майы жаралар-
ды жана тери ооруларын 
дезинфекциялоо үчүн да 
пайдалуу. 

Жасмин чайын демдөө 
үчүн көбүнчө көк чайды 

жасмин гүлүнө аралаш-
тырышат. Бул суусундук 
бүт денеге пайдалуу таа-
сир берет. 

Жасмин косметоло-
гияда - анын гүлдөрү 
кымбат баалуу элита-
лык атырларды, массаж 
майын жаратууда кол-
донулат.

Жасмин гїлї

 кОЙ (21.03-20.04).
Жумушта же үйдө чыр 
чыгып, буга чейин ичи-

ңизде жыйылып келе жаткан 
нааразычылыктын баарын чы-
гарасыз. Жыйынтыгында комп-
ромисске барасыздар. Тиричи-
ликке байланыштуу иштерди 
чарчаганыңызга карабай бүткө-
рүүгө туура келет. Каржы жааты 
ойлондурат. 

бУкАЧАР (21.04-20.05). 
Коомдогу окуялар көңү-
лүңүздү бурат. Социал-

дык тармактарда активдүү бо-
луп, өз пикириңизди көбүрөөк 
билдиресиз. Жакындарыңыз 
жардам берүүнү талап кылат. 
Ишти бүткөрүү үчүн көп энер-
гия жумшайсыз. Эски досуңуз 
менен байланышып, өткөн күн-
дөрдү эскересиз.

ЭГИЗДеР (21.05-21.06). 
Чөйрөдөгү адамдардын 
салкын мамилесин се-

зесиз. Жакындарыңыз сиздин 
айткан демилге, идеянын туу-
ра экендигин кечирээк баам-
дап кабыл алышат. Айрымдар 
жашаган жеринен башка жакта 
жүрүп келүүнү пландашат. Му-
рунку каталарды эске алып, жеке 
жашоодо жаңы ката кетирбөөгө 
аракет кылуу керек. 

бӨЙӨН (22.06-22.07). 
Аптада иштериңиз тез 
бүтөт, сүйлөшүүлөр сиз-

дин пайдага чечилет. Керектүү 
адамдар менен олуттуу темада 
сүйлөшөсүз. Үйдөгүлөр талап 
кылган нерселерди шашылыш 
сатып алууңуз мүмкүн. Балдар-
дын көңүлүн ачуучу оюн-зоок-
торду уюштурасыз. Жакын деп 
эсептеген адамыңыз менен жан 
дүйнөңүздү ачып сүйлөшүңүз.

АРСТАН (23.07-23.08). 
Апта кымгуут түрдө 
өтөт. Үйдөгүлөр да сиз-

ден көп көңүл бурууну талап 
кылышат. Баарынын көңүлүн 
калтырбоого аракет кылыңыз. 
Карызыңызды кайтарып бери-
шет же ойдо жок жерден олжолуу 
болосуз. Кол сунган адам менен 
мамиле түзүүнү же түзбөөнү че-
чесиз. Коңшулар менен мамиле 
кылууда сабырдуу болуңуз.

бИЙкеЧ (24.08-23.09). 
Максаттарды ишке 
ашырууда туура ка-

дамдарды жасап жатканыңызды 
сезесиз. Чөйрөдөгү окуялар үй-
бүлө мүчөлөрүнүн баалуулугун 
дагы бир ирет сездирет. Жеңил 
жол менен акча табууга үндө-
гөн авантюраларга аралашпа-
ңыз. Сүйүктүүңүз камкордугу 
менен кубантат. 
ТАРАЗА (24.09-23.10). Жыйын-

тыгы күмөн туудурган 
ишке киришпеңиз. Үй-
дөгү эски буюмдардан 

арылууңуз ыктымал. Жаракат 
алып калбашы үчүн балдарды 
учтуу, кесүүчү буюмдардан алыс 
кармоо сунушталат. Үй-бүлөлүк 
бюджетти үнөмдөө менен кы-
йынчылыктан чыгуу жолун ка-
раштырасыз. Бош убактыңызда 
жашоого койгон максаттарыңыз-
ды электен өткөрүңүз.

ЧАЯН (24.10-22.11). 
Эмгекчил жана аракет-
чилдерге ийгилик жыл-

маят. Унутулган хоббиңиз менен 
кайрадан алектенүү сунушталат. 
Хобби түйшүктөрдү убактылуу 
унуткарып эс алдырат. Бирөө-
лөргө азык-түлүк жактан жар-
дам бересиз же тескерисинче 
аласыз. Диета кармоого, спорт 
менен алектенүүгө мыкты уба-
кыт. Туугандардан кабар алып 
койсоңуз кубанып калышат.

ЖААЧЫ (23.11-21.12). 
Акыл-эс кампасын ке-
ңейтүүгө, жаңы нерсе-

лерди өздөштүрүүгө ылайыктуу 
апта. Интернет аркылуу акча 
табуу жолдорун изилдеп, үйрө-
нүү сунушталат. Бирөөлөр туу-
ра эмес сүйлөп кыжырыңызга 
тиет, ачууга алдырбаңыз. Кара 
жумушту ашыкча жасабаңыз. Ма-
селелерди оң жакка чечүү үчүн 
жакындарыңызга кайрылыңыз.

ТекеЧеР (22.12-20.01). 
Үйдөгүлөр бардыгы 
үчүн жоопкерчиликти, 

чоң иштерди сизге жүктөшөт. Бул 
сизди бир жагынан капа кыл-
ганы менен үйдөгү кырдаалга 
карап унчукпайсыз. Досторду 
иргеп, ашыкчаларын тизмеден 
чыгарууну көздөйсүз. Короону 

жашылдандырууну колго ала-
сыз. Уккан маалыматтын чын 
же калп экенин тактаңыз.

СУУ кУЯР (21.01-19.02). 
Топтолгон негативдер-
ден кутулуп, жаңы күч 

топтоого кезек келди. Майда 
сындарды кулак сыртынан кети-
рип, ар нерсенин жакшы жагын 
көргөнгө тырышыңыз. Өзүңүз-
гө, балдарга көп көңүл буруңуз. 
Гардеробду ашыкчалардан та-
залаңыз. Жаңы рецепт боюнча 
тамак жасап, үйдөгүлөрдү ку-
бантасыз. Апта аягында абайла-
басаңыз, кылык-жоруктарыңыз 
үчүн жооп берип каласыз.

бАЛЫк (20.02-20.03). 
Чөйрөдөгүлөр жылуу 
мамиле жасашат. Дос-

тор бир керегиңизге жарап бе-
ришет. Курулуш баштоо же үйдү, 
сарайды оңдоп-түзөөдөн өткөрүү 
боюнча план түзүп, чыгымда-
рын эсептейсиз. Унаасы барлар 
жолдо калбоо үчүн техникалык 
кароодон өткөрүп коюуну эске 
алыңыз. Үйдөгүлөрдү таарынт-
поо үчүн катуу айтуудан кар-
маныңыз.

бетти даярдаган:
Арууке ОРОЗАЛИеВА, 

“Аймак”

Жылдыз тєлгє

(05.04-11.04.2021-жж.)

Жан  дїйнєўє  азык
• адам деле гүл сыяктуу, жабылып 

келген боюнча ачылбай кетпей, аны 
өзүң ачууң керек.

• Туруктуу ой - каалооңдун баарын 
аткара алуучу күчкө ээ.

• Сүйүүсүз өмүр, жөн эле өмүрдүн 
текке кеткени...

(Жан дүйнө илими)

ӨМҮР кеРбеН

Ырдап жүр

Жашоо – жагымдуу, жакшынасың, 
Жашоо – бат өтүп шаштырасың. 
Жашоо – өмүрдөн алып бизди, 
Өчүрбөй изибизди калтырасың.

Жашоо ачык кыл күнүбүздү, 
Жашоо жарык кыл жүзүбүздү. 
Жашоо эл журтка кызмат кылып, 
Калтырчы изибизди жашоо. 

Тагдыр, ачык кыл колдорумду, 
Тагдыр, тазартчы ойлорумду. 
Тагдыр, ташыркап сыгылбайын, 
Тоспочу жолдорумду тагдыр. 

Тагдыр, такадай кагылбайын, 
Тагдыр, түйшүккө малынбайын. 
Тагдыр, таразаң калыс болсун, 
Тар жолдо чалынбайын тагдыр. 

Өмүр, оомат бер балдарыма, 
Өмүр, бакыт бер алганыма. 
Өмүр, өлкөбүз бекем болсун, 
Элибиз эсен болсун 
Ыраазымын калганына өмүр. 

Өмүр, жарык кыл жүзүбүздү, 
Өмүр, ачык кыл күнүбүздү. 
Өмүр, өзүңдө ыйласам да,
Билесиң сүйөрүмдү өмүр.

Сөзү: Назима алмазбекова
Обону: Сыймык Бейшекеев

АДАМГА кеРекТҮҮ ҮЧ НеРСе
• кайрылып келбейт: убакыт, сөз, мүмкүнчүлүк.
• Жоготпош керек: сабырдуулук, үмүт, абийир.
• баарынан кымбат: сүйүү, достук, ишеним.
• Туруксуз нерсе: бийлик, байлык, ийгилик.
• ким экендигиңди аныктайт: эмгек, жетиш-

кендик, чынчылдык.
• Жок кылуучу нерсе: шарап, текеберлик, каар.

Англиянын колониялык 
чеңгелинен бошоп 

чыгары менен Малайзия 
Сингапурду өз аймагынан 
бөлүп салган. ата-энесисиз, 
ага-туугансыз, томолой 
жетим баладай калган, 
аябагандай жакыр 
жана коррупциялашкан 
Сингапурду башкарууну 
колуна алып, 31 жылдын 
ичинде ли Куан Ю аны 
дүйнөдөгү эң эле өнүккөн 
өлкөгө айландырган. 
Ушул улуу адамдын 
“Менин келечек дүйнөгө 
көз карашым” деген 
китебинен (орусчадан 
которгон Кыргыз Эл акыны  
Шайлообек дүйшеев) айрым 
жерлерин сунуштайбыз. 

- “Эгер сен коррупцияны жок 
кылгың келсе, адегенде эле эң 
жакын деген үч досуңду камат, 

алар эмне үчүн камалганын өз-
дөрү жакшы билишет”.

Элден сурамжылоо менен 
жакшы тамак-аш жасап чыгаруу 
мүмкүн эмес. Эмнени каалап, 
эмнени жегиси келип турганын 
өзүнүн көзүнө көрсөтүп, жеги-
зип көрмөйүн эл ишенбейт. Биз 
“муну кандай кылсак”- деп эки 
анжы болуп элден сурамжылап, 
көпчүлүктүн көөнүнө жараша 
иш кылбастан Сингапурдун жа-

шап кетишин шарттай турган, 
элдин муктаждыгын чече тур-
ган нерселерге аларды ынанды-
руу жолу менен иш кылганбыз.

Жаратылыш байлыгынан 
Кудай бизге такыр эле эчтеке 
айткан эмес, жадагалса сууну 
да башка жактардан ташып 
ичебиз, бирок биз – билимдүү 
жаштарга жана өз кесибин мык-
ты билген ыйманы таза, эл-жер 
үчүн чындап күйгөн, керек болсо 

мамлекет дегенде башын сайган 
кадрлардан турган башкарууга 
таянуу менен иштедик. Кыйын-
чылыктан чыгуу үчүн бизге 
гениалдуу өкмөт керек болду.

Сингапурдун тарыхтагы ор-
дун өлкөнүн ичиндеги 3 прин-
ципке таянуу менен аныктадык.

Биринчиси – жашоо үчүн, жу-
муш үчүн Сингапурду эң эле 
коопсуз өлкөгө айлантуу.

Экинчиси – өлкөдө жашаган 
бардык адамдардын тең уку-
гун сактоо.

Үчүнчүсү – Сингапурлук-
тардын бардык муунунун ий-
гиликке жетүүсү үчүн болгон 
шарттардын бардыгын түзүү.

Биз мына ушул үч принцип 
менен Сингапурду өнүккөн өл-
көгө айлантканбыз, мындан 
ары да ушул үч принцип менен 
узак жылдар бою гүлдөп өнүгө 
беребиз.

Ли куан Ю,
мамлекеттик ишмер: 

«ЭГеР ЭРТеҢ
СИНГАПУР
бИРДеМе бОЛСО,
МеН ӨЛГӨН ЖеРИМДеН
бҮГҮН ТУРУП кеЛеМ”

беШ НеРСеНИН
кАДЫРЫН бИЛ

1-Карылык келгиче жаштыктын
2-Дарт келгиче, ден соолуктун
3-Жакырчылык келгиче, байлыктын
4-Убакыт тардыгы закымдагыча, бош убакыттын
5-Өлүм келгиче, жашоонун”.

(Ыйман нуру)


